
PROTEGIM LA 
BIODIVERSITAT AGRÍCOLA 

DES DE L’ESCOLA

ZER BAIX CAMP SUD
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(Vilanova d’Escornalbou)



El programa “abcd10000ef”

• alimentació

• biologia

• cultura

• diversitat

• 10000 anys aproximadament que fa que hi 
ha agricultors

• escola

• família



Feina durant la Setmana Santa



Fem notes!



Entrevista al pagès.

• Què volem saber?

• Quines preguntes li 
fem?

• Quines fotos fem pel 
reportatge?

• Anem a veure al pagès





Fem de periodistes:
El nostre reportatge.



Els petits també 
fan de 
periodistes:

Els peus de foto.



Recollim llavors

• Llavors no comprades

• Guardades d’un any 
per l’altre

• Varietats antigues i 
típiques de la nostra 
zona

• arbres de més de 50 
anys



Deshidratem llavors

• Assequem el guix



Hipotesis: guanyaran 
o perdran pes?



Pesem les llavors



Deshidratem:
Què és deshidratar?
On va l’aigua?



La humitat 
va baixant



Ha baixat espectacularment!



La hipòtesis era correcta.



Llavors preparades.



Guardar 
llavors 
antigues:
sí o no?



Fitxes de les plantes.



Reproducció de plantes a 
l’escola.



També a l’hort.



L’ofici de pagès:  
vocabulari de les eines.



El futur de l’experiència.
• Un hort a l’escola amb 

les varietats antigues que 
hem recollit.

• Continuar el treball 
d’investigació. 

• Continuar el grup de 
treball dins el PFZ.

• Intercanvis amb altres 
escoles.

• Més informació sobre el 
projecte:
www.abcd10000ef.org



Quins són els objectius 
de l’escola?

• Conèixer la feina del pagès.

• Parlar de la necessitat o no de preservar les 
varietats agrícoles tradicionals.

• Treballar el mètode científic.

• Treballar l’educació ambiental.

• Participar en un projecte col·lectiu.

• Col·laboració escola-família.

• Valorar el patrimoni cultural que representen les 
plantes tradicionals i la forma de vida dels 
nostres avantpassats.



Interdisciplinarietat.
• NATURALS

– Mètode científic

– Gràfiques

– Reproducció de les plantes

– El medi ambient

• LLENGUA

– Entrevista

– Debat

– El reportatge

– Vocabulari específic

• TIC

– Cerca per internet

• MATEMÀTIQUES

– Mesura

– Estimació

– Unitats

• EDUCACIÓ VISUAL I 
PLÀSTICA

– El llenguatge fotogràfic  
(punts de vista, tipus de plans)

• SOCIALS

– El pagès

– Recerca d’informació (fonts 
orals)


